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This research has a purpose to prove that internal audit have a significant  

influence to profitability of a company (PT PP). An internal audit measured  

by cost to do internal audit and profitability measured by Economic value  

Added  (EVA).  This  research  used  a  simple  linear  regression  which  the  

independent  variable  is  internal  audit  and  the  dependent  variable  is  

profitability. The hypothesis of this research is whether internal audit have a  

significant influence to profitability or not, specifically in PT PP. From t-test,  

the researcher can conclude that there is a significant influence of internal  

audit towards profitability in PT PP.

Keywords : Internal audit, profitability, Economic Value Added.
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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam  mencapai  tujuan  perusahaan,  manajemen  perlu  melakukan  suatu 

pengendalian  terhadap  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Karena 

dengan melakukan pengendalian, manajemen dapat memantau pelaksanaan kegiatan 

perusahaan sehingga pihak manajemen merasa lebih yakin tujuan perusahaan dapat 

dicapai dengan maksimal.

Jika  perusahaan  masih  termasuk  dalam  perusahaan  kecil,  pihak  manajemen 

puncak  masih  dapat  melakukan  pengendalian  secara  langsung  terhadap  pekerjaan 

staf-stafnya. Namun bila perusahaan mulai berkembang, beberapa wewenang mulai 

didelegasikan  kepada  pihak-pihak  lain  di  bawah  manajemen  puncak.  Hal  ini 

cenderung  tidak  efektif  lagi,  sehingga  pihak  manajemen  perlu  membentuk  suatu 

metode pengendalian intern perusahaan atau dengan kata lain  melakukan kegiatan 

internal  audit.  Kegiatan  internal  audit ini  didukung  oleh  Koontz  dan  O’  Donnel 

dalam bukunya yang menyatakan bahwa pemeriksaan internal merupakan suatu alat 

pengendalian yang efektif. 
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Pemeriksaan  internal  merupakan  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  staf 

perusahaan  atas  kegiatan  operasional  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Pemeriksa 

internal  (internal  auditor)  memberi  bantuan  kepada  pihak  manajemen  dalam 

melaksanakan  kegiatannya  secara  efisien.  Bantuan  tersebut  dilakukan  dengan 

melakukan  analisis,  memberikan  penilaian,  rekomendasi,  dan  komentar  mengenai 

kegiatan operasional yang diperiksa.

Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan inspirasi bagi 

peneliti,  diantaranya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jonhar  (1992)  yang 

meneliti tentang pengaruh pemeriksaan internal terhadap profitabilitas perusahaan go 

public di  Indonesia.  Jonhar  memasukkan  variabel  pemeriksaan  internal  sebagai 

variabel  independen  di  dalam  penelitiannya.  Pemeriksaan  internal  diukur  dengan 

menggunakan rasio antara biaya pemeriksaan internal terhadap total aktiva, adapun 

biaya  pemeriksaan  internal  disini  ialah  menggunakan  data  biaya  gaji  pemeriksa 

internal  dalam  suatu  perusahaan.  Selain  pemeriksaan  internal,  terdapat  variabel 

independen  lain  yang  diduga  berpengaruh terhadap  profitabilitas  perusahaan yang 

dimasukkan ke dalam penelitian ini ialah umur perusahaan, teknologi informasi, tipe 

kepemilikan, dan bidang usaha yang dilakukan. Variabel dependen dari penelitian ini 

ialah profitabilitas. Profitabilitas diukur dengan menggunakan  Return on Investment 

(ROI).  Hasil  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  t  ialah  bahwa 

pemeriksaan  intern  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  profitabilitas 

perusahaan  go public di Indonesia dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Hal ini 
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berarti setiap peningkatan rasio intensitas pemeriksaan internal pada perusahaan yang 

diobservasi  akan  meningkatkan  profitabilitas  perusahaan,  sedangkan  faktor-faktor 

lain  seperti  umur  perusahaan,  teknologi  informasi,  dan  bidang  usaha  ternyata 

memiliki  pengaruh yang tidak  signifikan.  Oleh karena  itu  pada penelitian  kali  ini 

faktor-faktor tersebut tidak dimasukkan sebagai variabel independen. 

Terdapat suatu penelitian lain mengenai pengaruh pemeriksaan internal terhadap 

profitabilitas  yang  dilakukan  oleh  Ani  Puspitaningsih  (2004).  Perbedaannya  pada 

penelitian Ani ini ialah pada objek penelitiannya, yaitu pada perusahaan-perusahaan 

se  eks-keresidenan  Surakarta.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  bukti 

empiris  tentang  ada  tidaknya  peningkatan  profitabilitas  perusahaan  sesudah 

adanya pemeriksaan intern.  Sampel  yang  dipilih  dari  24  perusahaan.  Variabel 

penelitian  adalah  profitabilitas  dan  pemeriksaan internal.  Profitabilitas  merupakan 

rasio efektif perusahaan, yang diukur dengan Rasio profitabilitas. Pemeriksaan diukur 

dengan tahun dimulainya  penggunaan pemeriksaan internal dalam perusahaan.  Data 

keuangan yang digunakan untuk penelitian adalah tiga tahun sebelum pemeriksaan 

internal dan tiga tahun sesudah pemeriksaan internal. Teknik analisis yang digunakan 

untuk  menguji  hipotesis  tersebut  adalah  analisis  beda  dua  mean  yang  digunakan 

untuk  mengetahui  apakah  profitabilitas  rata-rata  perusahaan 

sebelum pemeriksaan internal berbeda  dengan  sesudah pemeriksaan internal.  Alasan 

digunakannya analisis ini adalah karena dengan analisis beda dua mean dapat dilihat 

perbedaan rata-rata antara dua populasi. Analisis beda dua mean dilakukan terhadap 
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Return  On  Invesment. Dengan  analisis  beda  dua  mean  untuk  profitabilitas  (ROI) 

menunjukkan  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  profitabilitas 

sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan internal. Kesimpulannya yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan 

sesudah pemeriksaan internal dibanding sebelum dilakukannya pemeriksaan internal. 

Selain itu terdapat penelitian lain yang meneliti mengenai hubungan pemeriksaan 

internal  dengan  profitabilitas.  penelitian  tersebut  dilakukan  oleh  Dyah 

Kusumaningtyas.  Dyah  menyatakan  bahwa  Pemeriksaan internal bertujuan  untuk 

membantu  manajemen  dalam  rangka  melakukan  perbaikan  dan  peningkatan 

pengelolaan koperasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 

tentang ada tidaknya pengaruh pemeriksaan internal terhadap profitabilitas koperasi. 

Penelitian ini adalah penelitian  survey, yaitu data sampel berupa data sebelum dan 

sesudah diadakannya pemeriksaan internal. Populasi penelitian adalah seluruh KPRI 

di Ngawi yang berjumlah 30. Sampel penelitian adalah 15 KPRI yang diambil dengan 

teknik  purposive  sampling.  Data  yang  diperlukan  adalah  data 

dimulainya pemeriksaan  internal,  laporan  keuangan  koperasi,  dan  pendapat 

responden melalui angket. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis secara deskriptif 

atas jawaban responden melalui angket, sedangkan analisis kuantitatif menggunakan 

uji  beda  dua  mean  (uji  t).  Berdasarkan hasil  analisis  data  dan  pembahasan  dapat 

diambil  kesimpulan:  (1)  dengan  adanya pemeriksaan internal diharapkan 
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profitabilitas  suatu  koperasi  dapat  meningkat,  (2)  sebagian  besar  responden 

memberikan tanggapan baik atau positif terhadap semua pernyataan yang ada dalam 

kuesioner,  (3)  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  terhadap  profitabilitas  koperasi 

dilihat dari rasio ROI sebelum dan sesudah diadakannya pemeriksaan internal. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai t hitung (- 3,097) lebih besar dari t tabel (- 2,14) atau dapat 

dilihat  dari  nilai  signifikansinya  yaitu  0,008  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil  tersebut 

menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pemeriksaan intern mampu  meningkatkan 

efektivitas  kegiatan  koperasi,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  kegiatan 

akuntansi. Sehingga setiap KPRI sebaiknya melakuan pemeriksaan internal.

Dari penelitian-penelitian di atas, peneliti dapat mendapatkan gambaran tentang 

pengaruh pemeriksaan internal terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Adapun hal 

yang ingin peneliti ketahui ialah mengenai perhitungan lain yang dapat digunakan di 

dalam mengukur profitabilitas perusahaan. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, 

para  peneliti  sebelumnya  menggunakan  metode  pengukuran  ROI  sebagai  alat 

pengukuran profitabilitas suatu perusahaan. Peneliti ingin mengetahui, apakah dengan 

mengganti pengukuran ROI menjadi EVA (Economic Value Added) dalam mengukur 

profitabilitas dapat memiliki opsi hasil yang berbeda dengam penelitian- penelitian 

sebelumnya.
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B. Masalah Penelitian 

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar  belakang  permasalahan  di  atas,  penelitian  ini  ingin  meneliti 

mengenai  adakah  pengaruh  yang  signifikan  antara  pemeriksaan  internal  terhadap 

profitabilitas. Penelitian ini mengukur pemeriksaan internal berdasarkan biaya-biaya 

yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan  pemeriksaan  internal.  Biaya-biaya 

tersebut meliputi gaji variabel divisi pemeriksaan internal atau internal auditor yang 

terdapat pada PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dan biaya  overhead dari divisi 

pemeriksaan  internal.  Landasan  peneliti  menggunakan  gaji  variabel  komite 

pemeriksaan  internal  sebagai  dasar  perhitungan  ialah  karena  divisi  ini  merupakan 

divisi yang khusus menangani internal audit. Selain itu diperkuat dengan pernyataan 

Maher dan Ramanan yang telah menggunakan biaya gaji pemeriksa internal untuk 

mengukur biaya pemeriksaan internal. 

Perhitungan profitabilitas diukur dengan menggunakan  Economic Value Added 

(EVA).  Digunakan  EVA  karena  selain  untuk  membedakan  dengan  penelitian-

penelitian  sebelumnya,  EVA juga  dianggap perhitungan  profitabilitas  yang  paling 

lengkap,  jika  dibandingkan  dengan  Return  on Investment (ROI),  Return  on Asset  
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(ROA), atau Return on Equity (ROE). Hal ini disebabkan karena di dalam EVA telah 

memasukkan unsur cost of capital di dalam perhitungannya.

2.  Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penelitian ini hanya dilakukan pada satu 

perusahaan, yaitu PT PP. Hal ini disebabkan penelitian yang dilakukan kali ini adalah 

penelitian time series selama tujuh tahun periode akuntansi pada PT PP. Berdasarkan 

hal  tersebut,  diharapkan  hasil  yang  diperoleh  lebih  mencerminkan  keadaan  yang 

sebenarnya daripada hanya menggunakan satu tahun periode akuntansi saja.

Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada PT PP, ialah karena keterbatasan 

waktu dan karena ketersediaan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi 

ini.   Karena salah satu data  yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi  ini  bersifat 

sangatlah rahasia, yakni biaya gaji karyawan, sehingga tidak memungkinkan dari segi 

waktu untuk melakukan penelitian pada banyak perusahaan.

3. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup masalah yang telah dikemukakan di 

atas, perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Apakah pemeriksaan internal memiliki pengaruh terhadap profitabilitas PT PP?

4. Tujuan skripsi
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Sesuai  dengan  perumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  yang  hendak  dicapai 

dalam penelitian ini ialah untuk membuktikan apakah pemeriksaan internal benar-

benar memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dengan dilihat dari sisi 

pengukuran pemeriksaan internal dengan menggunakan keseluruhan biaya di dalam 

divisi  pemeriksaan  internal,  dan  pengukuran  profitabilitas  dengan  menggunakan 

EVA.

5. Manfaat skripsi

Manfaat dari penelitian yang dilakukan kali ini adalah sebagai berikut :

1.  Bagi perusahaan (PT. PP)

Manfaat bagi perusahaan adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang 

apakah ada pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan internal dengan 

profitabilitas perusahaan. Dengan kata lain diharapkan hasil dari penelitian 

kali  ini  dapat  membantu  perusahaan  untuk  membuktikan  apakah 

pemeriksaan  internal  merupakan suatu faktor  penting yang menentukan 

besar kecilnya profitabilitas bagi perusahaan.

2. Bagi penulis

Penelitian  ini  bermanfaat  untuk  menerapkan  teori-teori  yang  diperoleh 

selama  perkuliahan  dan  menggabungkan  kedalam  keadaan  yang 

sebenarnya.
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3. Bagi pembaca yang lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca lain dalam 

hal menambah wawasan, khususnya dari hasil dan metode penelitian, serta 

diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  inspirasi  akan  hadirnya 

penelitian-penelitian berikutnya.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan pustaka

1. Pemeriksaan Internal (Internal Audit)

Kegiatan  pemeriksaan  internal  seringkali  dianggap  sebagai  kegiatan  yang 

berhubungan dengan verifikasi transaksi dan catatan keuangan perusahaan (financial  

checker). Pemeriksaan internal juga dianggap sebagai pekerjaan yang tidak lepas dari 

kegiatan  akuntansi  suatu  perusahaan,  sehingga  pemeriksaan  internal  kerap  kali 

dianggap sebagai suatu pekerjaan pemeriksaan keuangan atau financial auditing yang 

dilakukan oleh karyawan perusahaan itu sendiri.

   Sampai saat ini, belum terungkap pasti kapan pertama kali pemeriksaan internal 

diterapkan di dalam suatu perusahaan. Menurut Howard F. Settler, dalam bukunya 

Auditing  principles  mengatakan  bahwa  kehadiran  pemeriksaan  internal  di  dalam 

suatu bisnis lebih dulu ada daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. 

Settler  juga  mengungkapkan  bahwa  alasan  yang  pertama  bagi  perusahaan  untuk 

membentuk  pemeriksaan  internal  adalah  karena  perkembangan  perusahaan  itu 

sendiri.
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Menurut  Flesher  dan  Stewart  (1982)  dalam  bukunya  Auditor’s  guide  to  

operational audit, mengatakan bahwa di Amerika Serikat, pemeriksaan internal sudah 

ada  sejak  abad  ke  19.  Namun,  perkembangan  pemeriksaan  internal  yang 

sesungguhnya  ialah  pada  awal  abad  ke  20.  Salah  satu  perusahaan  yang  pertama 

membentuk pemeriksaan internal di Amerika Serikat adalah perusahaan kereta api. 

Para auditor internalnya dikenal dengan sebutan travelling auditors. Para auditor ini 

bertugas  untuk  mengunjungi  seluruh  agen  perusahaan  untuk  memastikan  bahwa 

semua tiket dan uang kas telah dihitung dengan tepat.

Selainn itu di Jerman,  The Krupp Company merupakan perusahaan yang telah 

menempatkan pemeriksaan  internal  dalam struktur  organisasi  perusahaannya  sejak 

tahun 1875. Hal ini dapat diketahui dari manual pemeriksaan perusahaan (company 

audit manual) yang tertuang pada buku Flesher dan Stewart (1982), yang berbunyi : 

“ the auditors are to determine whether laws, contracts, policies, and procedures  

have been properly observed and whether all business transaction were conducted in  

accordance  with  established  policies  and  with  success.  In  this  connection,  the  

auditors  are  to  make  suggestions  for  the  improvement  of  existing  facilities  and  

procedures, criticism of contracts with suggestions for improvement, etc.”

Secara etimologi, istilah pemeriksaan internal berasal dari dua kata, yang terdiri 

dari kata pemeriksaan (auditing) dan kata  intern (internal). Kata pemeriksaan dapat 

diartikan sebagai pemeriksaan atas data-data administrasi  yang dimiliki  oleh suatu 

perusahaan  dengan  tujuan  untuk  menilai  kebenaran  dari  laporan  keuangan  yang 
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dibuat  oleh  perusahaan  tersebut.  Kemudian  kata  intern yang  menyertai  kata 

pemeriksaan,  dapat  diartikan  bahwa kegiatan  pemeriksaan  tersebut  dilakukan oleh 

orang dari dalam perusahaan itu sendiri.

Peneliti menganggap bahwa definisi istilah pemeriksaan internal berdasarkan sisi 

etimologi  tidaklah  cukup  untuk  menggambarkan  definisi  secara  mendalam.  Oleh 

karenanya,  ada  beberapa  definisi  mengenai  pemeriksaan  internal,  baik  yang 

dikemukakan oleh ahli maupun oleh Institute of Internal Auditors (IIA). 

Menurut  Sawyers,  pemeriksaan  internal  adalah  suatu  penilaian  obyektif  yang 

sistematis  terhadap  berbagai  operasi  dan  pemeriksaan  di  dalam  organisasi. 

Pemeriksaan  internal  bertujuan  untuk  menentukan  apakah  informasi  keuangan 

maupun operasional telah akurat dan andal, risiko perusahaan dapat diidentifikasi dan 

diminimalkan, peraturan perundangan eksternal dan kebijakan prosedur internal telah 

baik,  kriteria  operasi  yang  telah  terpenuhi,  sumber  daya  telah  digunakan  secara 

efisien dan ekonomis serta tujuan organisasi telah tercapai. Semua ini dimaksudkan 

untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Institute of Internal Auditors (IIA) dalam standards for the professional Practice  

of Internal Auditing, mendefinisikan pemeriksaan internal sebagai “Internal auditing  

is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value 

and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its  
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objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve  

the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Dari kedua definisi  yang dikemukakan oleh Sawyers  mau pun oleh IIA, dapat 

menggambarkan  bahwa pemeriksaan  internal  tidak  hanya  memiliki  ruang lingkup 

pada  bidang  akuntansi  dan  keuangan  saja,  akan  tetapi  juga  mencakup  seluruh 

kegiatan  dari  suatu  organisasi.  Hasil  evaluasi  kegiatan  dari  seluruh  organisasi  ini 

kemudian  dibuat laporan oleh pemeriksa internal yang hasilnya diperuntukkan bagi 

seluruh anggota organisasi meliputi tingkatan manajemen, sampai dewan komisaris 

melaui komite pemeriksaan internal.

Pemeriksaan  internal  ini  memiliki  tujuan  untuk  membantu  anggota  organisasi 

dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada masing-masing 

anggota. Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk analisis, penilaian, rekomendasi, 

konseling, dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang diperiksa. Bantuan 

tersebut  biasanya  dilakukan untuk membantu memberikan masukan-masukan guna 

menyelesaikan  berbagai  masalah  yang  dihadapi  oleh  perusahaan.  oleh  karena  itu, 

dapat dikatakan bahwa pemeriksaan internal juga memiliki kontribusi di dalam suatu 

proses pengambilan keputusan.

Tugiman Hiro dalam bukunya Standar  Profesional  Internal  Audit,  menyatakan 

bahwa  tujuan  pemeriksaan  internal   pada  umumnya  adalah  untuk  membantu 
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pimpinan  perusahaan  dalam mencapai  administrasi  yang  paling  efisien  mengenai 

berbagai operasi (tindakan) dalam organisasi. 

Ruang  lingkup  dari  pemeriksaan  internal  yang  ada  dalam  suatu  perusahaan 

bergantung  dari  fungsi  pemeriksaan  internal  itu  sendiri.  Penentuan  fungsi  dari 

pemeriksaan internal merupakan wewenang dari pengelola perusahaan. Seperti pada 

PT PP, fungsi dari pemeriksaan internalnya ialah untuk  membantu Direktur Utama 

untuk  melakukan  pengawasan  internal  perusahaan  dengan  cara  melakukan 

pemeriksaan, kajian serta usulan perbaikan kepada Direktur Utama atas pelaksanaan 

sistem pengendalian internal di bidang keuangan dan operasional. 

Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  pemeriksaan  internal  perusahaan 

ditentukan  oleh  pihak  manajemen  perusahaan,   namun  hasil  laporan  pemeriksaan 

internal  tersebut  juga  diketahui,  dimengerti,  dan  disepakati  bersama  Dewan 

Komisaris.

IIA juga merumuskan hal-hal mengenai ruang lingkup dari pemeriksaan internal 

yang  terdiri  dari  :  pertama  Reliability  and  integrity  of  information, Maksudnya 

pemeriksaan  internal  berhubungan erat  dengan informasi.  Informasi  di  sini  adalah 

merupakan  informasi  yang  jujur  dan  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya. 

Kemudian yang kedua ialah compliances with policies, plans, procedures, laws, and 

regulations. Maksudnya ialah bahwa pemeriksaan internal yang ada di dalam suatu 

organisasi  atau  perusahaan  haruslah  sesuai  dengan  peraturan,  tujuan  perusahaan, 
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prosedur, dan hukum yang berlaku. Ke tiga ialah   safeguarding of assets. Maksudnya 

ialah  bahwa pemeriksaan  internal  mencakup kegiatan untuk melindungi  asset  dari 

perusahaan.  Kemudian  yang  ke  empat  ialah economical  and  efficiency  use  of  

resources. Maksudnya ialah pemeriksaan internal meliputi kegiatan untuk membantu 

penghematan  sumber  daya  yang  ada  di  dalam  perusahaan.  Yang  terakhir  ialah 

Accomplishment of established objectives and goals.  Dimana pemeriksaan internal 

juga  berkaitan  dengan  tujuan  perusahaan,  dimana  diharapkan  pemeriksaan  intern 

yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya di masa yang 

akan datang. 

Namun,  Tugiman Hiro (1997),  menyatakan bahwa ruang lingkup pemeriksaan 

internal mencakup hal-hal seperti cukup atau tidaknya pengendalian internal, kualitas 

pelaksanaan  dalam melaksanakan  tanggung  jawab yang  diberikan,  reliabilitas  dan 

integritas informasi keuangan dan operasional, sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, 

prosedur, hukum, dan pengaturan, kegiatan verifikasi dan perlindungan harta, serta 

keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya.

Di Indonesia, dasar pembentukan satuan pengawasan internal pada PT PP ialah 

berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 

tentang Perusahaan Perseroan, tercantum pada Bab III – Satuan Pengawasan Internal, 

pasal 28, pasal 29, dan pasal 30. Adapun isi dari peraturan pemerintah tersebut alah 

sebagai berikut :
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Pasal 28 menyebutkan :

(1) Pada  setiap  Persero  dibentuk  Satuan  Pengawasan  Intern yang  merupakan 

aparat pengawasan intern perusahaan.

(2) Satuan Pengawasan  Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) dipimpin 

oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 29 menyebutkan :

(1)Satuan  Pengawasan  Intern  bertugas  membantu  Direktur  Utama  dalam 

melaksanakan  pemeriksaan  intern keuangan  dan  pemeriksaan  operasional 

Persero  serta  menilai  pengendalian,  pengelolaan  dan  pelaksanaannya  pada 

Persero yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikannya.

(2)Atas permintaan tertulis Komisaris, Direksi memberikan keterangan mengenai 

hasil  pemeriksaan  atau  hasil  pelaksanaan  tugas  Satuan  Pengawasan  Intern 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 30 menyebutkan :

Direksi  wajib  memperhatikan  dan  segera  mengambil  langkah-langkah  yang 

diperlukan  atas  segala  sesuatu  yang  dikemukakan  dalam  setiap  laporan  hasil 

pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
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Dalam melakukan  kegiatan  pemeriksaan  intern,  perlu  diperhatikan  tugas-tugas 

yang harus dilakukan oleh para pemeriksa intern. Tugas dari pemeriksa internal tidak 

bisa  sembarangan  dilakukan  begitu  saja.  Tugas  pemeriksa  internal  dijalankan 

berdasarkan suatu kode etik  yang telah ditetapkan secara  internasional.  Kode etik 

tersebut telah ditetapkan oleh IIA, yang terdiri dari :

a. Integrity (kejujuran)

Kejujuran  dari  pemeriksa  intern dapat  menimbulkan  kepercayaan  dan 

menimbulkan keyakinan terhadap pernyataan hasil pemeriksaan yang mereka 

lakukan 

b. Objectivity (objektivitas)

Pemeriksa  intern memberikan tingkat objektivitas yang paling tinggi dalam 

mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai 

aktivitas  yang  sedang  diperiksa.  Pemeriksa  intern  juga  tidak  dipengaruhi 

kepentingan  pribadi  atau  kepentingan  organg  lain  di  dalam  memberikan 

pernyataan auditnya. 

c. Confidentiality (kerahasiaan)

Pemeriksa  intern menghargai suatu nilai informasi yang mereka terima dan 

tidak mengungkapkan informasi tersebut kecuali terdapat hukum atau aturan 

yang mengharuskan terjadinya suatu pengungkapan tertentu. 

d. Competency (kompetensi)
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Pemeriksa  intern  mengaplikasikan  pengetahuan,  keahlian,  dan  pengalaman 

yang dibutuhkan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Tugiman  Hiro  (1997)  dalam  bukunya  Pandangan  Baru  Mengenai  Internal 

Auditing merangkum tugas  dari  pengawasan  internal  menjadi  tiga  kegiatan,  yang 

meliputi kegiatan memastikan seperti dengan melakukan verifikasi, selain itu tugas 

yang  lain  ialah  menilai  seperti  mengevaluasi,  dan menaksir,  dan kegiatan  lainnya 

ialah dengan melakukan rekomendasi,  yang dilakukan dengan cara memberi saran.

Adapun  penelitian-penelitian  terdahulu  mengenai  hubungan  internal  audit 

terhadap  profitabilitas  dilakukan  oleh  Jonhar,  Ani  Puspitaningsih  dan  Dyah 

Kusumaningtyas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jonhar (1992) adalah meneliti mengenai pengaruh 

pemeriksaan  internal  terhadap  profitabilitas  perusahaan  go  public di  Indonesia. 

Variabel independen di dalam penelitian ini adalah pemeriksaan internal yang diukur 

dengan  menggunakan  gaji  karyawan  divisi  internal  audit  suatu  perusahaan 

dibadingkan dengan total aktiva. Umur perusahaan digunakan juga sebagai variabel 

independen  karena  terdapat  suatu  indikasi  bahwa semakin  lama  umur  perusahaan 

maka perusahaan akan semakin stabil. Teknologi informasi digunakan juga sebagai 

variabel independen, yang dibedakan atas penggunaan microcomputers, mainframes 

plus  microcomputers,  dan  mainframes  yang  kemudian  diberi  skor  masing-masing 

1,2,3, dan 4. Tipe kepemilikan dimasukkan sebagai variabel bebas karena setiap tipe 

kepemilikan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Tipe kepemilikan 
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dibagi menjadi swasta nasional, swasta asing, dan bukan swasta nasional dan asing. 

Tipe kepemilikan berbentuk  dummy variabel. Bidang usaha juga termasuk sebagai 

variabel  bebas  karena  berbeda  bidang  usaha,  maka  karakteristik  perusahaan  akan 

berbeda  pula  sehingga  perbedaan  ini  diduga  dapat  mempengaruhi  profitabilitas 

perusahaan.  Bidang  usaha  dibedakan  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  manufaktur, 

perdagangan,  dan  bukan  manufaktur  dan  perdangangan.  Hasil  penelitian  yang 

dilakukan  oleh  Jonhar  ini  membuktikan  bahwa  pengaruh  pemeriksaan  internal 

terhadap  profitabilitas  adalah  signifikan,  pengaruh  umur  perusahaan  terhadap 

profitabilitas  adalah  tidak  signifikan,  pengaruh  teknologi  informasi  terhadap 

profitabilitas  perusahaan  adalah  tidak  signifikan,  tipe  kepemilikan  tidak  lolos  uji 

multikoleniaritas, sehingga tidak dapat diteliti  lebih lanjut mengenai hubungan tipe 

kepemilikan  terhadap  profitabilitas,  kemudian  pengaruh  bidang  usaha  terhadap 

profitabilitas adalah tidak signifikan, baik untuk bidang manufaktur,  perdangangan 

maupun pada selain bidang manufaktur dan perdagangan.

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ani  Puspitaningsih  (2004)  mengenai  pengaruh 

pemeriksaan  internal  terhadap  profitabilitas  perusahaan-perusahaan  se-eks 

keresidenan  Surakarta.  Variabel  dependen  berupa  profitabilitas  dan  variabel 

independen  berupa  pemeriksaan  internal.  Profitabilitas  merupakan  rasio  efektif 

perusahaan,  yang  diukur  dengan  Rasio  profitabilitas  berupa  ROI  (Return  On 

Investment). Pemeriksaan diukur  dengan  tahun  dimulainya 

penggunaan pemeriksaan internal dalam perusahaan. Data keuangan yang digunakan 
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untuk  penelitian  adalah  tiga  tahun  sebelum pemeriksaan  internal dan  tiga  tahun 

sesudah pemeriksaan internal.  Teknik  analisis  yang  digunakan  untuk  menguji 

hipotesis tersebut adalah analisis beda dua mean, teknis analisis tersebut digunakan 

untuk  mengetahui  apakah  profitabilitas  rata-rata  perusahaan 

sebelum pemeriksaan internal berbeda  dengan  sesudah pemeriksaan internal.  Alasan 

digunakannya analisis ini adalah karena dengan analisis beda dua mean dapat dilihat 

perbedaan rata-rata antara dua populasi. Analisis beda dua mean dilakukan terhadap 

Return  On  Invesment. Dengan  analisis  beda  dua  mean  untuk  profitabilitas  (ROI) 

menunjukkan  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  profitabilitas 

sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan internal. Kesimpulannya yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan 

sesudah pemeriksaan internal dibanding sebelum dilakukannya pemeriksaan internal. 

Penelitian  lain  mengenai  pengaruh pemeriksaan  internal  terhadap profitabilitas 

dapat  dilihat  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dyah  Kusumaningtyas  (2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ani Pusptaningsih, dimana Dyah ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan  antara  sebelum  digunakannya  pemeriksaan  internal  dan  sesudah 

digunakannya pemeriksaan internal.  Variabel bebas ialah pemeriksaan internal dan 

variabel terikatnya ialah profitabilitas perusahaan yang dilihat dari ROI (Return On 

Investment).  Pengumpulan  data  diperoleh  dengan  menggunakan  kuisioner  dari  15 

sampel koperasi dari populasi 30 koperasi.  Teknik analisis  yang digunakan adalah 
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analisis  beda dua mean.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa terdapat  pengaruh 

yang signifikan antara pemeriksaan internal terhadap profitabilitas, hal ini dilihat dari 

peningkatan  profitabilitas  setelah  dilakukannya  kegiatan  pemeriksaan  internal 

meningkat secara signifikan.

Penelitian  ini  mengukur  biaya  pemeriksaan  internal  dengan menggunakan gaji 

varibel karyawan dan biaya  overhead pada divisi pemeriksaan internal. Digunakan 

gaji  variabel  divisi  internal  audit  dengan alasan gaji variabel  ini  merupakan biaya 

yang digunakan oleh karyawan divisi  internal audit dalam melakukan kegiatannya 

dan gaji variabel terpisah dari gaji pokok, sehingga diharapkan dapat mengurangi bias 

dari  penelitian  ini.  Selain  itu  ialah  karena  adanya  pernyataan  dari  Maher  dan 

Ramanan yang  telah menggunakan biaya  gaji  pemeriksa  internal  untuk mengukur 

biaya  pemeriksaan  internal.  Serta  dengan  adanya  penelitian  yang  dilakukan  oleh 

Jonhar  yang  telah  menggunakan  biaya  gaji  sebagai  perhitungan  untuk  mengukur 

kegiatan pemeriksaan internal di suatu perusahaan.

2. Profitabilitas

Menurut  pernyataan  Munawir  (1999) dan Riyanto  (1998),  profitabilitas  adalah 

kemampuan  perusahaan  untuk  menghasilkan  laba  pada  periode  tertentu.  Laba 

merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis  fundamental 

perusahaan)  karena  laba  perusahaan  selain  merupakan  indikator  kemampuan 

perusahaan  memenuhi  kewajiban  bagi  para  penyandang  dananya  juga  merupakan 
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elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di 

masa  yang  akan  datang.  Dari  sini  permasalahannya  menyangkut  efektivitas 

manajemen  dalam  menggunakan  total  aktiva  maupun  aktiva  bersih  seperti  yang 

tercatat  dalam neraca.  Efektivitas dinilai  dengan menghubungkan laba bersih yang 

didefinisikan  dengan  berbagai  cara  terhadap  aktiva  yang  digunakan  untuk 

menghasilkan  laba.  Hubungan  seperti  itu  merupakan  salah  satu  analisis  yang 

memberikan gambaran lebih,  walaupun sifat  dan waktu dari  nilai  yang ditetapkan 

pada neraca cenderung menyimpangkan hasilnya. Bentuk paling mudah dari analisis 

profitabilitas adalah menghubungkan laba bersih (pendapatan bersih) yang dilaporkan 

terhadap total aktiva di neraca.

Tingkat profitabilitas perusahaan dapat diukur berdasarkan beberapa aspek, yaitu 

berdasarkan  ROS  (Return  on  Sales),  berdasarkan  EPS  (Earning  per  Share), 

berdasarkan  ROA  (Return  on  Asset)  dan  berdasarkan  ROE  (Return  on  Equity). 

Ukuran finansial yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam mengukur kinerja 

perusahaannya dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu :

1. Rasio Keuntungan (laba) 

Rasio  ini  ditunjukkan  untuk  menilai  seberapa  bagus  tingkat  laba  suatu 

perusahaan.  Termasuk dalam kelompok ini  adalah  Net  Profit  Margin  (NPM),  

Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Return on Investment (ROI)  

2. Rasio Aktivitas 

Rasio ini mencoba mengukur efisiensi dari kegiatan operasional perusahaan dan 

mencoba  mengungkapkan  masalah  -  masalah  yang  selama  ini  tersembunyi. 
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Termasuk dalam kategori ini adalah  Total Assets Turnover (TATO), Collection  

Period, Inventory Turnover (ITO), Fixed Assets Turnover.

3. Rasio Leverage 

Rasio  ini  ditunjukkan  untuk  mengukur  seberapa  bagus  struktur  permodalan 

perusahaan. Termasuk dalam kategori ini adalah Debt Ratio, Debt Equity Ratio,  

Time Interest Earned. 

4. Rasio Likuiditas 

Rasio ini mengukur seberapa liquid perusahaan dalam memenuhi kewajiban – 

kewajibannya dalam jangka pendek. Termasuk dalam kategori ini adalah Current  

Ratio dan Quick Ratio. 

Akan  tetapi,  rasio  keuangan  yang  telah  disebutkan  di  atas  memiliki  suatu 

kelemahan,  yaitu  tidak memperhitungkan biaya  modal  atau  Cost  of  Capital.  Oleh 

karena itu, sulit untuk mengetahui apakah investor sudah mencapai suatu nilai sesuai 

dengan yang telah diinvestasikannya atau belum. Oleh karenanya, untuk menghindari 

kekurangan tersebut, peneliti menggunakan model perhitungan lain untuk mengukur 

profitabilitas. Model tersebut dikenal dengan EVA atau Economic Value Added.

3. Economic Value Added (EVA)

Menurut Stewart, “Economic Value Added (EVA) is a residual income measure  

that  subtract  the  cost  of  capital  (c*)  from the operating profits  generated in  the  

business.”  Menurut  Hansen  and  Mowen  (1994),  residual  income  adalah  “the 

difference between operating income and the minimum dollar return required on a 
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company’s operating assets.” EVA adalah nilai  tambah ekonomis yang diciptakan 

perusahaan  dari  kegiatan  atau  strateginya  selama  periode  tertentu.  Tidak  seperti 

ukuran kinerja konvensional, konsep EVA dapat berdiri sendiri tanpa perlu analisa 

perbandingan dengan perusahaan sejenis  ataupun membuat  analisa  kecenderungan 

(Trend). Prinsip EVA ialah memberikan sistem pengukuran yang baik untuk menilai 

suatu  kinerja  dan  prestasi keuangan  manajemen  perusahaan  karena  EVA 

berhubungan langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan. 

EVA adalah suatu estimasi laba ekonomis yang sesungguhnya dari perusahaan 

dalam tahun berjalan, dan hal ini sangat berbeda dengan laba akuntansi. EVA yang 

mencoba mengukur nilai tambah (value creation) yang dihasilkan suatu perusahaan 

dengan cara mengurangi  beban biaya  modal  (cost of capital) yang timbul  sebagai 

akibat  investasi  yang  dilakukan.  EVA  berusaha  mengukur  nilai  tambah  yang 

dihasilkan perusahaan dengan memperhatikan biaya modal yang meningkat, karena 

biaya modal menggambarkan risiko perusahaan.

Pada  dasarnya  pendekatan  EVA(Economic  Value  Added)  berfungsi  sebagai 

indikator  tentang  adanya  penciptaan  nilai  dari  sebuah  investasi,  sebagai  indikator 

kinerja  sebuah  perusahaan  dalam  setiap  kegiatan  operasional  ekonomisnya,  dan 

sebagai  pendekatan  baru  dalam  pengukuran  kinerja  perusahaan  dengan 

memperhatikan secara adil para penyandang dana atau pemegang saham.

Secara matematis, EVA dapat dinyatakan sebagai berikut: (Stewart, 1993: 224)

EVA = ( r - c* ) x K

Dimana:
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EVA : Economic Value Added

r  : Laba operasi bersih setelah pajak dibagi dengan K

c* : Weighted Average Cost of Capital

K  : Modal, terdiri dari total ekuitas dan hutang

EVA sangat bermanfaat bagi penilai kinerja perusahaan di mana fokus penilaian 

kinerja  adalah  pada  penciptaan  nilai  (value  creation).  Penilaian  kinerja  dengan 

menggunakan pendekatan  EVA menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham. Dengan EVA, para manajer akan berpikir dan juga 

bertindak  seperti  halnya  pemegang  saham,  yaitu  memilih  investasi  yang 

memaksimumkan  tingkat  pengembalian  dan  meminimumkan  tingkat  biaya  modal 

sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan. 

Hasil  penelitian  di  Amerika  Serikat  ternyata  menunjang  di  gunakannya  EVA 

sebagai pengukur kinerja perusahaan. Lehn dan Makhija (1996) meneliti kaitan antara 

berbagai pengukur kinerja seperti EVA (Economic Value Added), ROA (Return on 

Assets),  dan  ROE (Return  on  Equity)  dengan tingkat  pengembalian  saham (stock 

return),  yang  secara  umum  dianggap  sebagai  pengukur  terbaik  dari  kinerja 

perusahaan.  Mereka  menemukan  jika  dibandingkan  dengan  pengukuran  lainnya, 

EVA mempunyai  hubungan yang paling erat  dengan tingkat pengembalian saham. 

Temuan mereka mendukung keefektifan EVA sebagai pengukur kinerja perusahaan. 

EVA  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  kegiatan  atau  proyek  yang 

memberikan  pengembalian  lebih  tinggi  dari  pada  biaya  modalnya.  Kegiatan  atau 

proyek yang memberikan nilai sekarang dari total  EVA yang positif menunjukkan 
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bahwa proyek tersebut menciptakan nilai perusahaan dan dengan demikian sebaiknya 

diambil. Sebaliknya, apabila kegiatan atau proyek tersebut tidak menguntungkan dan 

tidak perlu diambil. Penggunaan EVA dalam mengevaluasi proyek akan mendorong 

para  manajer  untuk  selalu  melakukan  evaluasi  atas  tingkat  risiko  proyek  yang 

bersangkutan.  Dengan  EVA,  para  manajer  harus  selalu  membandingkan  tingkat 

pengembalian proyek dengan tingkat biaya modal yang mencerminkan tingkat risiko 

proyek tersebut. 

Adapun kelebihan  perhitungan  EVA dibanding  pengukuran  profitabilitas  yang 

lain  ialah  bahwa  EVA  memfokuskan  penilaiannya  pada  nilai  tambah  dengan 

memperhitungkan  beban  biaya  modal  sebagai  konsekuensi  investasi.  Selain  itu, 

perhitungan  EVA  relatif  mudah  dilakukan  hanya  yang  menjadi  persoalan  adalah 

perhitungan biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak dan analisa yang 

lebih mendalam. EVA juga dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data 

pembanding  seperti  standar  industri  atau  perusahaan  lain  sebagaimana  konsep 

penilaian dengan menggunakan analisa rasio. 

Sebagai alat ukur profitabilitas, EVA juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu 

tidak mudah untuk menentukan biaya modal secara obyektif. Hal ini disebabkan dana 

untuk investasi dapat berasal dari berbagai sumber dengan tingkat biaya modal yang 

berbeda - beda dan bahkan biaya modal mungkin merupakan biaya peluang. EVA 

juga  terlalu  bertumpu  pada  keyakinan  bahwa  investor  sangat  mengandalkan 

pendekatan fundamental  dalam mengkaji  dan mengambil  keputusan untuk menjual 

atau  membeli  saham tertentu,  padahal  faktor  –  faktor  lain  terkadang  justru  lebih 
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dominan. Selain itu, Konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam 

perhitungan EVA secara akurat. Dalam kenyataannya seringkali perusahaan kurang 

transparan dalam mengemukakan kondisi internalnya. Adapun kelemahan-kelemahan 

lainnya seperti EVA jarang dipakai dalam praktik, dan EVA hanya mengukur salah 

satu keberhasilan bisnis.

Walaupun terdapat beberapa kelemahan EVA, penulis tetap menggunakan EVA 

sebaga pengukuran profitabilitas di dalam penelitannya disebabkan karena semakin 

banyak  perusahaan  yang  menggunakan  EVA  sebagai  suatu  alat  untuk  mengukur 

kinerja  perusahaan,  khususnya  untuk  mengukur  penciptaan  nilai.  Perusahaan  – 

perusahaan tersebut  percaya  bahwa penggunaan EVA akan membuat  kepentingan 

manajer  semakin  sesuai  dengan  kepentingan  pemilik  modal.  EVA  mengukur 

besarnya  nilai  yang  diciptakan  oleh  suatu  perusahaan  karena  berbeda  dengan 

pengukuran akuntansi tradisional, EVA memperhitungkan biaya modal atas investasi 

yang  dilakukan.  Dengan  diperhitungkannya  biaya  modal,  EVA  mengindikasikan 

seberapa  jauh  perusahaan  telah  menciptakan  nilai  bagi  pemilik  modal.  Untuk  itu 

dalam  menerapkan  EVA,  kita  harus  selalu  memonitor  dan  mengevaluasi  atas 

kewajaran tingkat biaya modal yang digunakan. 

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pemeriksaan Intern Profitabilitas
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kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa pemeriksaan internal yang 

dilakukan  oleh  suatu  perusahaan,  yang  dalam hal  ini  diukur  dengan  biaya  divisi 

pemeriksaan  internal,  dalam  hal  ini  yaitu  PT  PP,  memiliki  pengaruh  terhadap 

profitabilitas.

Terdapat  suatu  indikasi  bahwa dengan semakin  tinggi  biaya  untuk  melakukan 

pemeriksaan internal, maka semakin baik profitabilitas. Profitabilitas diukur dengan 

menggunakan EVA.

C. Hipotesis

Dari  kerangka  pemikiran  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut :

H0 =   Pemeriksaan internal tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (PT. PP)

Ha =  Pemeriksaan internal memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (PT. PP)
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pemilihan objek penelitian

Berdasarkan identifikasi  dan perumusan masalah  yang telah  disusun pada bab 

sebelumnya,  maka  sasaran  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  ialah 

melakukan penelitian pada satu perusahaan, yaitu PT Pembangunan Perumahan (PT 

PP). 

PT  PP  merupakan  suatu  perusahaan  BUMN  yang  bergerak  pada  bidang 

konstruksi. Cabang-cabang PT PP tesebar di seluruh Indonesia. Setiap cabang pada 

PT PP menangani  proyek  yang  jumlahnya  tidak  sama antara  satu  cabang dengan 

cabang  yang  lainnya.  Setiap  akhir  periode  akuntansi,  data-data  mengenai  setiap 

cabang  akan  dilaporkan.  Namun  jika  sewaktu-waktu  pihak  kantor  pusat 

menginginkan  data  mengenai  kantor  cabang,  data  tersebut  terdapat  pada  website 

internal yang hanya dapat diakses oleh karyawan PT PP. 

Penelitian ini hanya berlangsung di kantor pusat PT PP yang berada di Jakarta 

karena divisi pemeriksaan internal berada di kantor pusat. Divisi pemeriksaan internal 

pergi ke cabang-cabang jika hanya ingin melakukan kegiatan internal auditnya saja.
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B. Data yang akan dihimpun  

Adapun data yang akan dihimpun dalam penelitian ini ialah data sekunder berupa 

laporan keuangan yang isinya neraca PT PP, laporan laba/rugi dan laporan perubahan 

modal,  financial highlights dan laporan mengenai biaya divisi pemeriksaan internal 

berupa gaji variabel karyawan divisi pemeriksa internal yang langsung diperoleh dari 

kuisioner yang dibagikan kepada divisi internal audit PT PP ditambah dengan biaya 

overhead.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah berdasarkan 

observasi langsung yang dilakukan peneliti  pada PT PP. Peneliti  juga mengajukan 

permohonan mengenai data-data yang dibutuhkan oleh peneliti kepada PT PP Pusat 

berupa  data  mengenai  laporan  keuangan  perusahaan dan  data  mengenai  financial  

highlights yang kemudian dikirimkan melalui  email, kemudian data mengenai biaya 

pemeriksaan  internal  diperoleh  peneliti  melalui  kuisioner  yang  dalam  hal  ini 

ditangani oleh divisi internal audit PT PP. 

D. Teknik pengolahan data

Setelah data yang ada diperoleh oleh peneliti,  data mengenai laporan keuangan 

dan biaya untuk membiayai jasa pemeriksa internal yang diperoleh, kemudian hal-hal 

yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut :
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a. Menghitung besarnya EVA dengan cara :

EVA = (r – c*) x K

Dimana :

EVA : Economic Value Added

r : Net Operating Profit After Tax dibagi K

c* : Cost of Capital

K : Terdiri dari total ekuitas dan hutang

b. Menghitung besarnya biaya pemeriksaan internal dari PT PP

Adapun  pengukuran  biaya  pemeriksaan  internal  ialah  dengan 

menggunakan data kuisioner yang berisi tentang pertanyaan mengenai gaji 

variabel yang diterima oleh para pemeriksa internal yang ada di dalam PT 

PP ditambah dengan biaya overhead yang digunakan dalam divisi internal 

audit selama satu periode akuntansi.

c. Setelah itu, kemudian diregresikan dengan persamaan sebagai berikut :

Yprofit = a + b Xint.Audit

Dimana:

Yprofit  : adalah profitabilitas yang diukur dengan menggunakan EVA*

a  : konstanta

Xint.Audit  :  adalah  internal  audit  yang  pengukurannya  ialah  menggunakan 

besarnya biaya jasa pemeriksa intern PT PP.
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E. Teknik pengujian hipotesis

 Adapun pengujian hipotesis yang akan dilakukan di dalam penelitian ini ialah 

berupa:

a. Melakukan  uji  normalitas  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya keduanya memiliki distribusi 

normal  atau  tidak.  Uji  normalitas  dilakukan  dengan  menggunakan  uji 

SPSS  dengan  melihat  histogram mengenai  masing-masing  data  dan 

dengan one sample K-S. 

b. Pengujian  terhadap  pelanggaran  asumsi  klasik  dengan  tujuan  untuk 

memperoleh  model  dengan  tingkat  ketelitian  yang  tinggi.  Pengujian 

tersebut dilakukan dengan uji autokolerasi dan uji heteroskedastisitas. Uji 

autokolerasi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  apakah  dalam 

suatu  model  regresi  linear  ada  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t 

dengan kesalahan pada periode t-1 atau tahun sebelumnya. Hal ini penting 

dilakukan pada penelitian ini karena penelitian ini menggunakan data time 

series. Adapun pengujian autokolerasi yang digunakan di dalam penelitian 

ini  ialah  dengan  menggunakan  uji  Breusch-Godfrey.  Pengujian 

heteroskedastisitas dari penelitian ini ialah dengan menggunakan metode 

Glejser.  Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan 

yang lain tetap.
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c. Pengujian  koefisien  determinasi  (R2)  untuk  mengukur  seberapa  jauh 

variabel  independen  dapat  menerangkan  variasi  dari  variabel 

dependennya. 

d. Melakukan  uji  t  (t-test)  dengan  tujuan  untuk  menguji  apakah  variabel 

independen mempu menjelaskan variabel dependen secara baik. Pengujian 

t  dalam penelitian ini  menggunakan program SPSS 16.  Dilakukan uji t 

dalam penelitian ini ialah karena variabel independen di dalam penelitian 

ini hanya ada satu variabel independen

e. Melakukan pengujian regresi linear sederhana.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum objek penelitian

Adapun  gambaran  umum  dari  objek  penelitian  kali  ini  ialah  pada  PT 

Pembangunan Perumahan (PT PP). Berdasarkan data yang diperoleh dari Annual  

Report, PT PP didirikan berdasarkan akta notaris Raden Mas Soewandi di Jakarta 

No.  48 tanggal  28  Agustus  1953 dengan nama NV Pembangunan  Perumahan 

yang  kemudian  berdasarkan  peraturan  pemerintah  No.  63  tahun  1961  diubah 

menjadi  PN  Pembangunan  Perumahan  diubah  bentuknya  menjadi  Perusahaan 

Perseroan (Persero) yang dimuat dalam akta No. 78 tanggal 15 Maret 1973.

Anggaran dasar PT Pembangunan Perumahan (Persero) telah diubah dengan 

akta notaris Imas Fatimah, SH. No. 13 tanggal 15 April 1998, serta perbaikannya 

No.  69  tanggal  18  Juni  1998  dan  telah  disetujui  oleh  Menteri  Kehakiman 

Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-13771 HT 01.04-Th.98 tanggal 

15 September 1998.

Perubahan  terakhir  anggaran  perusahaan  ialah  pada  akta  notaris  Nila 

Noordjasmani Soeyasa Besar S.H. pengganti Imas Fatimah S.H. notaris di Jakarta 

No.  99  tanggal  23  Desember  2003  tentang  peningkatan  jumlah  modal  dasar, 

modal ditempatkan dan disetor serta mengubah nilai nominal saham. Perubahan 

tersebut  telah  mendapat  persetujuan  dari  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Azazi 
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Manusia dengan keputusan No. C-30255 HT.01.04 TH2003 tanggal 31 Desember 

2003.

Adapun  bidang  usaha  (  line  of  business  )  PT  Pembangunan  Perumahan 

menurut  company profile perusahaan ialah “Main business as executor of civil  

and  building  construction,  also  do  the  other  business  area  like  building 

management, property and realty development”. 

Di dalam struktur organisasi PT PP, internal auditor memegang peranan yang 

sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan di bawah 

ini :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi

Sumber : Laporan Keuangan PT PP 2006
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Pemeriksa internal PT PP merupakan pengendalian yang dilakukan oleh pihak 

PT  PP  pusat  terhadap  kegiatan  operasional  dan  finansial  PT  PP  di  seluruh 

Indonesia.  Pengawasan internal  dibentuk  berdasarkan peraturan  pemerintah  RI 

nomer 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan yang tercantum pada Bab III-

Satuan  Pengawasan  Intern.  Segala  aturan  pelaksanaan  kegiatan  pemeriksaan 

internal  pada PT.PP, dilakukan berdasarkan Charter  Satuan Pengawasan Intern 

yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Komisaris PT. PP.

Maksud dan tujuan dibentuknya  pengendalian  internal  pada PT. PP adalah 

untuk  membantu  direktur  utama  di  dalam  melakukan  pengawasan  internal 

perusahaan, dengan cara melakukan pemeriksaan, kajian, serta usulan perbaikan 

kepada  direktur  utama  atas  kelayakan  sistem pengendalian  internal  di  bidang 

keuangan dan operasional.

Pemeriksa  internal  pada PT.  PP memiliki  kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhi  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Kewajiban-kewajiban  tersebut  antara 

lain adalah menjaga kerahasiaan perusahaan, maksudnya jangan sampai data-data 

penting perusahaan bocor ke pihak luar perusahaan.  Selain itu internal  auditor 

memiliki  kewajiban untuk berprilaku  dan bersikap jujur,  disiplin,  komunikatif, 

objektif, dan cermat dalam melaksanakan tugasnya. Pemeriksa internal juga harus 

memiliki integritas yang tinggi terhadap perusahaan.

Selain itu terdapat tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemeriksa 

internal  pada PT PP berdasarkan  Charter,  antara  lain  yang pertama menyusun 

program kerja dan anggaran tahunan di bidang pemeriksaan internal perusahaan, 
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yang  kedua  melakukan  identifikasi  permasalahan  perusahaan  untuk  dapat 

menetapkan  objek  pemeriksaan  di  bidang  operasional  maupun  keuangan 

perusahaan,  yang  ketiga  melakukan  pemeriksaan  terhadap  objek  yang  telah 

ditetapkan, yang keempat melakukan kajian untuk mengetahui akar permasalahan 

atas  terjadinya  penyimpangan,  yang  kelima  melakukan  penilaian  atas  sistem 

pengendalian  dan  pengelolaan  obyek  yang  diperiksa  serta  memberikan  usulan 

perbaikan kepada direktur utama, dan yang terakhir  tugas dan tanggung jawab 

pemeriksa internal ialah untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. 

Selain itu, di dalam  charter, juga ditetapkan mengenai wewenang dari para 

pemeriksa  internal  yang  telah  disetujui  atas  persetujuan  Direktur  Utama. 

Wewenang  tersebut  antara  lain  yang  pertama  melakukan  pemeriksaan  dan 

meminta  data/fakta-fakta  pendukung  dari  lapangan  terhadap  objek  yang  telah 

ditetapkan,  yang  kedua  pemeriksa  internal  memliki  wewenang  untuk  mencari 

informasi yang relevan dengan objek yang diperiksa dari semua nara sumber yang 

terkait, melakukan klarifikasi dan wawancara dengan pejabat/petugas terkait.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah data mengenai laporan keuangan PT PP selama kurun waktu 2001-

2007 dan  data  mengenai  total  biaya  divisi  pemeriksaan  internal  PT PP untuk 

kurun  waktu  than  2001-2007  telah  terkumpul,  maka  hal  pertama  yang  harus 

dilakukan  ialah  menghitung  Economic  value  added (EVA).  Pengukuran  EVA 

menggunakan software Microsoft  Excel  2007. Adapun hasil  perhitungan EVA 

yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut :

Pengaruh Pemeriksaan Internal..., Andis Gema Setya Orti, Ak.-Ibs, 2005



Tabel 4.1 EVA

year

oper
ating 
profit

NOP
AT E K Ke D Kd

1-tc
r eva

2007

195,2
07,00
0,000 

131,3
70,01
5,065

333,4
90,00
0,000

333,4
90,00
0,001 0.25

496,1
03,00
0,000

0.010
201

0.989

799

0.158
3547
78

43,82
5,082
,680

2006

154,6
89,00
0,000 

108,1
77,71
3,840

281,9
64,00
0,000

281,9
64,00
0,001 0.35

495,9
49,00
0,000

0.092
638

0.907

362

0.206
1575
840

34,80
3,031
,040

2005

137,2
70,00
0,000 

95,26
0,722
,928

239,3
72,00
0,000

239,3
72,00
0,001 0.29

490,1
83,00
0,000

0.081
656

0.918

344

0.165
4108
87

28,94
4,583
,350

2004

97,48
3,000
,000 

78,83
9,170
,597

203,4
40,00
0,000

203,4
40,00
0,001 0.25

483,4
04,00
0,000

0.044
112

0.955

888

0.114
7846
83

17,02
7,958
,399

2003

56,05
3,000
,000 

46,83
8,534
,455

165,0
59,00
0,000

165,0
59,00
0,001 0.13

67,88
7,000
,000

0.210
764

0.789

236

0.201
0703
53

17,13
5,373
,501

2002

43,07
6,000
,000 

39,22
0,000
,000

141,7
28,00
0,000

141,7
28,00
0,001 0.07

45,42
3,000
,000

0.323
823

0.676

177

0.209
5634
01

19,38
6,045
,470

2001

53,27
9,000
,000 

30,86
6,000
,000

127,7
94,00
0,000

127,7
94,00
0,001 0.03

42,36
3,000
,000

0.370
3

0.629

7

0.181
3971

8

19,82
2,015
,812

Sumber : laporan keuangan PT PP dan Data olahan peneliti

Dari  tabel  4.1  dapat  diketahui  hasil  perhitungan  dari  EVA.  Adapun 

komponen-komponen dari EVA di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

EVA = ( r – c* ) x K

r = Net Operating Profit After tax dibagi dengan K

K = total kewajiban dan ekuitas

c* = Weighted Average Cost of Capital (WACC)

WACC dihitung dengan menggunakan rumus berikut :
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Dimana :

E = Ekuitas (Modal disetor ditambah dengan laba ditahan).

Ke = Required return (rasio deviden per lembar dibagi dengan nilai buku 

saham per lembar).

D =  Total  Debt (  jumlah  total  kewajiban  lancar  dan  kewajiban  tidak 

lancar yang ada bunga)

Kd = Cost of debt before taxes ( beban bunga dibagi dengan D) 

(1-tc) = 1-  corporate  tax  rate.  Adapun persentase  corporate  tax  rate  per 

tahun  dihitung  dengan  cara  Pajak  per  tahun  dibagi  dengan  laba 

sebelum pajak per tahun.

Kemudian,  setelah  menghitung  EVA,  maka  peneliti  mengumpulkan  data 

mengenai  biaya  pemeriksaan  internal  yang  dihitung  berdasarkan  biaya  gaji 

variabel karyawan divisi internal audit divisi tiap tahun dari tahun 2001 sampai 

tahun 2007 ditambah dengan biaya overhead. Biaya variabel pegawai didapat dari 

total biaya gaji pegawai dikurangi gaji pokok pegawai, adapun jumlah gaji pokok 

telah  tertuang dalam SK Direksi  No.:  013/SK/PP/DIR/2008.  Jumlah karyawan 

seluruh divisi internal audit ialah sebanyak 3 orang. Adapun data yang didapat 

ialah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Biaya Divisi Internal Audit
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ITEM BIAYA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

        

        
Biaya 
variabel 
Pegawai

   23,899,3
06 

   23,472,5
74 

   23,043,8
38 

   111,097,2
27 

   165,085,
723 

   184,019,4
74

   228,033,
610

        
Biaya 
Overhead 

     18,100,
000 

     19,245,
000 

     19,700,
000 

     24,900,0
00 

     38,170,
000 

     70,447,0
00 

   102,058,
000 

        

Total
    41,999,3
06

   42,717,5
74

   42,743,8
38

   135,997,2
27

   203,255,
723 254,466,474 

   330,091,
610

 
Sumber : Divisi Internal Audit PT PP (2009)

Kemudian,  setelah  data  mengenai  EVA  dan  biaya  internal  audit,  maka 

selanjutnya data tersebut dimasukkan ke dalam software SPSS untuk kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis (hipotesis testing). Pengujian hipotesis dilakukan 

berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun pada bab 3, yakni uji normalitas, 

uji pelanggaran asumsi klasik autokolerasi, uji koefisien determinasi, uji t (t-test) 

dan yang terakhir ialah pengujian regresi linear sederhana.

Pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi 

program SPSS.  Adapun  aplikasi  program SPSS  yang  dilakukan  ialah  dengan 

menggunakan  untuk  menguji  normalitas  data  pada  penelitian  ini  ialah  yang 

pertama menggunakan grafik histogram, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

:

Gambar 4.2 Gambar Grafik Distribusi Normal untuk Data Internal Audit
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Sumber : Data Olahan Peneliti (2009)

Gambar 4. 3 Grambar Grafik Distribusi Normal untuk Data Profitabilitas

 

Sumber : data olahan peneliti (2009)

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa data mengenai internal audit 

dan profitabilitas yang telah didapat oleh peneliti telah terdistribusi secara normal. 

Namun,  karena  gambar  grafik  sifatnya  rancu,  dimana  ada  orang  yang  telah 

menganggap gambar  tersebut  telah  terdistribusi  normal,  namun  ada  juga yang 
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mengatakan gambar tersebut belum terdistribusi normal. Oleh karenanya, untuk 

lebih  meyakinkan,  peneliti  menggunakan  satu  cara  lagi  untuk  membuktikan 

bahwa data yang telah dihimpun telah terdistribusi secara normal. Adapun cara 

yang  digunakan  oleh  peneliti  ialah  dengan  menggunakan  one  sample 

Kolmorgorov-Smirnov  test. Menutut  one  sample  K-S  test,  dihasilkan  output 

berupa tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 3 One Sample K-S Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

IntAud Profitabilitas

N 7 7

Normal Parametersa Mean 1.50E8 2.58E10

Std. Deviation 1.162E8 1.037E10

Most Extreme Differences Absolute .251 .291

Positive .251 .291

Negative -.176 -.197

Kolmogorov-Smirnov Z .664 .770

Asymp. Sig. (2-tailed) .770 .594

a. Test distribution is Normal.

Sumber : data olahan peneliti (2009)

Dari  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  data  tentang  internal  audit 

perusahaan dan data mengenai profitabilitas perusahaan telah terdistribusi normal. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil output Asymp. Sig. (2-tailed) pada data internal 

audit  sebesar  0,770  dan  data  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  pada  data  profitabilitas 
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sebesar 0,594. Dengan kata lain nilai p telah lebih besar dari 0,05 sehingga data 

telah dinyatakan terdistribusi secara normal.

Kemudian,  selain  uji  normalitas  data,  penelitian  ini  juga  melakukan  uji 

autokolerasi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  suatu  model 

regresi linear ada kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 atau tahun sebelumnya. Uji autokolerasi dapat dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu ialah dengan menggunakan uji Durbin-Watson, uji Breusch-Godfrey 

dan  uji  Ljung  Box.  Pengujian-pengujian  tersebut  hanya  digunakan  untuk 

mengetahui apakah terdapat autokolerasi tingkat satu (first order autocolerration) 

dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lag di antara variabel bebas. Pengujian autokolerasi dapat juga dilakukan 

dengan cara Uji Lagrange Multiplier.  Pengujian ini  dilakukan untuk penelitian 

yang jumlah samplenya diatas 100 observasi. 

Adapun pengujian autokolerasi yang dilakukan di dalam penelitian ini ialah 

pengujian dengan menggunakan Uji Breusch-Godfrey. Adapun hasil Uji Breusch-

Godfrey dapat disimpulkan dalam tabel berikut:
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Tabel 4.4 Breusch-Godfrey

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -3.013E9 6.028E9 -.500 .652

IntAud 18.788 38.935 .321 .483 .662

res_2 .651 .889 .488 .732 .517

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber : data olahan peneliti (2009)

Dari  hasil  tabel  Breusch-Godfrey  di  atas,  maka  tidak  terjadi  first  order  

autocolleration,  karena  koefisien  parameter  untuk  variabel  residual  (Res_2) 

memberikan  probabilitas  signifikan 0,732 yang  lebih  besar  dari  0,05 sehingga 

dengan kata lain, tidak terdapat suatu kesalahan pada periode saat ini (periode t) 

dikarenakan oleh kesalahan pada periode sebelumnya (periode t-1).

Pengujian  lain  mengenai  ada  tidaknya  pelanggaran  asumsi  klasik  yang 

dilakukan pada penelitian ini ialah dengan menguji heteroskedastisitas. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggnakan metode Glejser, adapun hasil dari output SPSS 

yang dihasilkan ialah sebagai berikut :
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Tabel 4.5 Glejser

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.702E9 1.797E9 1.504 .193

IntAud -.949 9.726 -.044 -.098 .926

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber : data olahan peneliti (2009)

 Dari tabel 4.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak 

terjadi  heteroskedastisitas,  hal  ini  dilihat  dari  signifikansi  variabel  bebas  yang 

sebesar 0,926 yang lebih besar dari 0,05.

Dilakukan juga pengujian koefisien determinasi  (R2).  Pengukuran koefisien 

determinasi  ini  ditujukan untuk  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  variabel 

independen  dalam  menerangkan  variasi  dari  variabel  dependennya.  Hasil 

koefisien deterinasi yang baik adalah yang mendekati 1. Adapun hasil pengukuran 

R2 dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.6 Tabel output uji koefisien determinasi

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

1 .932a .869 .843 4.106E9

a. Predictors: (Constant), IntAud

Sumber : Data olahan peneliti (2009)
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Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa R2 dari penelitian ini ialah sebesar 

0,932 dan  adjusted R Square adalah sebsar  0,869. Hal ini  berarti  kemampuan 

variabel independen untuk menjelaskan variabel dependennya sangat baik karena 

koefisien determinasi dalam penelitian ini sudah mendekati satu. Dengan kata lain 

kemampuan persamaan pemeriksaan internal sebagai variabel independen untuk 

menjelaskan  EVA sebagai variabel dependen sangat baik. 

Kemudian, setelah melakukan pengujian pelanggaran asumsi klasik mengenai 

uji  autokolerasi,  peneliti  juga  melakukan  pengujian  t  (t-test).  Pengujian  t  ini 

dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  apakah  variabel  independen  mampu 

menjelaskan  variabel  dependen  dengan  baik.  Adapun  pengujian  t  dilakukan 

dengan  menggunakan  software  aplikasi  SPSS.  Berikut  merupakan  hasil  t-test 

yang telah dilakukan pada penelitian kali ini :

Tabel 4.7 t-test

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.336E10 2.664E9 5.015 .004

IntAud 83.152 14.421 .932 5.766 .002

a. Dependent Variable: Profitabilitas
Sumber : Data Olahan Peneliti (2009)

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara independen variabel terhadap dependen variabel. Hal ini dapat 
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dilihat dari signifikansi hasil  output variabel bebas berupa internal audit sebesar 

0,02 atau dengan kata lain di bawah 0,05. 

Dari  hasil  uji t  di  atas,  dapat dilakukan pengujian hipotesis  untuk menguji 

apakah  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  internal  audit  terhadap 

profitabilitas  perusahaan.  pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  model 

regresi linear. 

Dari tabel output diatas, dapat dibentuk model regresi linear untuk persamaan 

mengenai  pengaruh  pemeriksaan  internal  terhadap  profitabilitas  pada  PT 

Pembangunan Perumahan. Model regresi tersebut ialah sebagai berikut:

Yprofit= 1.336E10+83.152XInt.Audit

Dengan  kata  lain,  setiap  kenaikan  1  Rupiah  biaya  perusahaan  untuk 

melakukan  pemeriksaan  internal,  maka  akan  terdapat  tambahan  keuntungan 

sebesar  83.152 Rupiah. Jika biaya perusahaan untuk melakukan kegiatan internal 

audit bernilai nol, maka profitabilitas sebesar 1.336E10 dalam batas-batas nilai 

biaya  pemeriksaan  internal  diukur  dengan  gaji  variabel  divisi  internal  audit 

ditambah  dengan  biaya  overhead dan  profitabilitas  yang  diukur  dengan 

menggunakan EVA serta dengan asumsi tindak lanjut hasil audit dilakukan pada 

tahun yang sama, serta asumsi bahwa faktor-faktor lain dianggap konstan. 

Dari persamaan regresi linear dan pengujian t di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa  pemeriksaan  internal  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap 

profitabilitas PT PP, sehingga Ho ditolak dah Ha tidak dapat ditolak. 
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Kesimpulannya  ialah  kegiatan  pemeriksaan  internal  merupakan  salah  satu 

kegiatan  yang  dapat  dijadikan  pengungkit  profitabilitas.  Perusahaan  yang 

melakukan  kegiatan  pemeriksaan  internal,  berpotensi  untuk  memiliki 

profitabilitas  yang  lebih  besar  dibandingkan  perusahaan  lain  yang  tidak 

melakukan  kegiatan  pemeriksaan  internal.  Hal  ini  disebabkan  perusahaan-

perusahaan yang memiliki  internal audit yang baik, berarti perusahaan tersebut 

memiliki pengendalian finansial dan operasional yang baik sehingga mendukung 

kelancaran dari suatu perusahaan. 

Bagi PT. PP khususnya, penelitian ini dapat menyajikan suatu bukti empiris 

bahwa  kegiatan  internal  audit  yang  ada  dalam  tubuh  perusahaan  dapat 

meningkatkan profitabilitas. Oleh karenanya, PT. PP juga senantiasa diharapkan 

dapat melakukan kegiatan pemeriksaan internal yang lebih intensif lagi, sehingga 

dengan  bertambahnya  intensitas  kegiatan  pemeriksaan  internal  dalam  PT  PP, 

maka akan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari PT PP.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan  pembahasan  yang  dilakukan  bab-bab  sebelumnya,  maka 

kesimpulan yang dapat ditarik ialah sebagai berikut :

1. Setiap  perusahaan didirikan  untuk mencapai  tujuan tertentu.  Salah satu 

tujuan yang harus ada pada setiap perusahaan ialah profitabilitas.  suatu 

perusahaan  mungkin  menempatkan  profitabilitas  sebagai  tujuan  akhir 

yang ingin dicapai. Profitabilitas merupakan salah satu tujuan perusahaan 

yang  tidak  mungkin  diabaikan  sama sekali.  Karena,  tanpa  memperoleh 

keuntungan atau profit,  perusahaan tidak  akan bertahan di  dalam suatu 

bisnis. 

Sebagai  suatu  tujuan,  profitabilitas  yang  telah  ditetapkan  harus 

diusahakan pencapaiannya semaksimal mungkin. Untuk itu, pengendalian 

merupakan bentuk upaya untuk menjamin pencapaian tujuan profitabilitas 

suatu  perusahaan.  berbagai  bentuk  pengendalian  dapat  digunakan  oleh 

manajemen,  salah  satunya  ialah  pemeriksaan  internal.  Pemeriksaan 

internal merupakan salah satu metode pengendalian manajemen yang juga 

digunakan oleh dewan komisaris untuk mengawasi manajemen puncak.

2. Fungsi  pemeriksaan  internal  merupakan  suatu  fungsi  yang  dinamis. 

Kegiatan  pemeriksaan  internal  di  dalam  suatu  perusahaan  sangat 

tergantung pada kebutuhan, ukuran, dan tahap pengembangan perusahaan 
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tersebut. Pada dasarnya pemeriksaan intern dapat mencakup pemeriksaan 

keuangan  dan  pemeriksaan  operasional.  Akan  tetapi,  apapun  jenis 

kegiatan  pemeriksaan  internal  itu,  selalu  terpusat  pada  bagaimana 

meningkatkan hasil operasi dan profitabilitas perusahaan.

3. Penelitian empiris telah dilakukan pada PT Pembangunan Perumahan (PT 

PP)  dengan  menggunakan  metode  penelitian  regresi  linear  sederhana. 

Dalam penelitian  ini  dittapkan variabel  independen adalah pemeriksaan 

internal  sedangkan  variabel  dependen  berupa  profitabilitas  perusahaan. 

model  tersebut  dibuat  dengan tujuan ingin  mengetahui  apakah terdapat 

pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  independen  dengan  variabel 

dependen.  Atau  dengan  kata  lain,  ialah  ingin  meneliti  apakah  terdapat 

hubungan  yang  signifikan  antara  internal  audit  terhadap  profitabilitas 

perusahaan  PT  PP.  Adapun  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan 

menggunakan uji t, dapat diketahui bahwa terdapat suatu hubungan yang 

signifikan antara internal audit terhadap profitabilitas perusahaan. Adapun 

bentuk  pengaruh  yang  timbul  bersifat  positif,  dengan  kata  lain  ialah 

dengan batasan nilai  rasio biaya  pemeriksaan internal  yang diobservasi, 

setiap  peningkatan  rasio  tersebut  akan  meningkatkan  profitabilitas 

perusahaan.    

B. Saran
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Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  dan  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya, 

beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Dari  sisi  perusahaan  (PT  Pembangunan  Perumahan)  ialah  diharapkan 

dengan adanya bukti secara empiris bahwa pemeriksaan internal memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, maka diharapkan PT PP 

lebih  memperhatikan  sisi  pemeriksaan  internal  perusahaannya. 

Peningkatan  dapat  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  intensitas 

pemeriksaan  internal  yang  dilakukan,  meningkatkan  kualitas  pemeriksa 

internal, meningkatkan teknologi dalam melakukan pemeriksaan internal, 

dan lain-lain.

2. Untuk  penelitian-penelitian  berikutnya  diharapkan  untuk  meneliti  tidak 

hanya mengenai intensitas pemeriksaan internal saja, tetapi juga mengenai 

kualitas  dari  pemeriksaan  internal  suatu  perusahaan.  selain  itu,  ruang 

lingkup  penelitian  berikutnya  diperbesar.  Tidak  hanya  pada  bidang 

finansial  saja,  tetapi  juga  pada  bidang  manajerial,  quality  assurance, 

teknologi, dan lain-lain. 

3. Bagi  para  pembaca  lain  ialah  dengan  mengetahui  bahwa  kegiatan 

penelitian pada dasarnya tidak pernah mengenal kata akhir. Oleh karena 

itu,  tidak  satupun  penelitian  yang  menghasilkan  sesuatu  yang  paling 

memuaskan.  Ditambah  lagi  seiring  berjalannya  waktu,  tentu  diimbangi 

dengan  penemuan  akan  metode-metode  baru  yang  mungkin  dapat 
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berkembang menjadi lebih baik lagi, tak jarang sesuatu yang sudah adapun 

luput  dari  perhatian.  Peneliti  dengan  segala  keterbatasan  yang  ada 

menyadarinya,  dan  keterbatasan  pulalah  yang  membuat  penulis  harus 

mengakhiri penelitian ini dengan segala kekurangannya. 

4. Sebagaimana  yang  telah  peneliti  kemukakan  pada  bab  pendahuluan, 

bahwa  rasio  antara  biaya  pemeriksaan  internal  terhadap  profitabilitas 

bukan  merupakan  alat  ukur  yang  memuaskan  guna  mengukur  kualitas 

kegiatan  pemeriksaan  internal  perusahaan.  Rasio  tersebut  hanya  dapat 

menggambarkan  intensitas  kegiatan  pemeriksaan  intern.  Padahal  yang 

mungkin lebih penting diketahui ialah kualitas dari pemeriksaan internal 

itu sendiri.  Oleh karena itu, peneliti  lain diharap dapat menemukan alat 

ukur  lain  yang  lebih  memuaskan  guna  mengukur  kualitas  kegiatan 

pemeriksaan internal perusahaan. 
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LAMPIRAN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

IntAud Profitabilitas

N 7 7

Normal Parametersa Mean 1.50E8 2.58E10

Std. Deviation 1.162E8 1.037E10

Most Extreme Differences Absolute .251 .291

Positive .251 .291

Negative -.176 -.197

Kolmogorov-Smirnov Z .664 .770

Asymp. Sig. (2-tailed) .770 .594

a. Test distribution is Normal.

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -3.013E9 6.028E9 -.500 .652

IntAud 18.788 38.935 .321 .483 .662

res_2 .651 .889 .488 .732 .517

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual
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Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.702E9 1.797E9 1.504 .193

IntAud -.949 9.726 -.044 -.098 .926

a. Dependent Variable: AbsUt

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

1 .932a .869 .843 4.106E9

a. Predictors: (Constant), IntAud

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.336E10 2.664E9 5.015 .004

IntAud 83.152 14.421 .932 5.766 .002

a. Dependent Variable: Profitabilitas
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